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Ez a diapozitiv-sorozat
I-IV-ig
való bontásban,
dobozonként 25-25,
összesen
100 képet tortoi maz. A sorozat témakörei és témái:
A ház körül élő négy lábu állatok
és kicsinyeik:
a
macska,
a kutya,
a sertés,
a tehén,
a ló, a juh, a
kecske,
a házinyu 1;
A házi szárnyasok:
a tyuk, a liba, a kacsa,
a pulyka.

1.1

2.1

A képsorozat
témái,
az egyes képek
lás fe Ifogása és technikai
megoldása
óvodai környezetismeret
programjához,
hoz kiván egyféle
szemléltetőeszközt

tartalma,
az ábrázoalkalmazkodik
az
annak törzsanyagábiztositani.

A képek összeállitásánál
a következő
szempontokat
vettük
figye lembe:
Az állatok
életkörülményeit
és életmódjukat
olyan
gyermekek
számára mutatjuk
be elsősorban,
akiknek
nincs lehetőségük
az állatokat
közvetlenül,
természetes környezetükben
megfigye Ini.
Vonzóak
és hasznosak
a képek olyan gyermekeknek
is,
akik ismerik ugyan a felsorolt
állatokat,
de még nem
volt elég alkalmuk
a pontosabb
megfigyelésre,
az emberrel való kapcsolatuk,
hasznuk és jelentőségük
megismerésére.
Eszempontoknak
megfe le lően o lyon képeket
készittettünk,
amelyek
alkalmasak
az egyes állatok
sajátos jegyeinek,
mozgásformáinak,
életmódjának,
környezetének,
az emberrel való kapcsolatának
a bemutatására.
Az ember és az
állat kapcsolatán
belül jelentős
számu képcsoport
szemlélteti az ember gondoskodását
és az állatok
hasznát.

0.1

b.1

A képek felhasználásakor
körUltekintően figyelembe kell
venni a gyermekcsoportok
tapasztalatainak,
ismereteinek
szintjét,
a témák foldo Igozása során megoldandó didaktikai feladatokat,
illetve a korcsoportok szerint differenciálódó követelményeket,
valamint az oktctösi folyamatnak
a képek alkalmazására
legmegfelelőbb mozzanatait.
Az egyes korcsoportokban tehát más-más didaktikai fe 1adat megoldásához használhat juk fel a képeket. A kiscsoportban pé ldőu] az év végére előirt követelmény,
hogy a gyermekek ismerjék fel az azonos csoportba tartozó, csak külső jegyeikben (nagyságban, szinben) eltérő állatokat.
Ehhez jó szemléltető anyagot nyu jtanak
a program anyagához összeválogatott
képek. Elősegitik
a felismerést, a megnevezést,
az összehasonlitást.
Vagy például a középső csoport számára előirt követelmény, hogy tudják felsorolni a ház körül élő állatokat.
Ehhez is, val amint az egyre pontosabbá váló megfigyeléshez, elemzéshez,
az azonos és eltérő jegyek egybe""
vetésével a lényeges jegyek kieme lésének gyakorlásához
igen hasznos anyagot szolgá Itatnak e képek.
A nagycsoportban ugyancsak jól használhatók bizonyos
logikai müveletek (pl. kiegészités,
összefüggések felismertetése) gyakoroltatásához.
Év végére előirt követelmény e korcsoportban: tudják pl. a házi szárnyasokat a többi ismert madárral összehasonlitani,
az ismert
állatokat felsorolni, a különböző állatokat környezetük
szerint csoportositani . Mindezekhez nélkülözhetetlen
a sorozat képanyaga .
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A képek a megismerési folyamat bármelyik fázisában felhasználhatók.
Sikerre I alkalmazhatók
módszertani lag példáu I ki scsoportban, a fog la Ikozások kezdeményezésére,
nagyobb csoportokban is az érdeklődés felkeltésére,
az
aktivitás fokozására,
a figyelem koncentrálására.
A téma
fe Ido Igozásának befe jező szakaszában az ismeretek rendszerezését,
rögzi tését, ellenőrzését , gyakor lati fe Ihasználását segitik elő.
E sokféle felhasználás kioknőzőso.
csak ugy lehetséges,
ha a képsorozatot megbont juk . Az egyes dobozokban e iheIyezett· sorozatokat tehét - bár a képek számozva vannak és néhány esetben bizonyos falyamotokót is érzéke Itetnek egymásutániságukkal
- ne tekintsük szétválaszthatatlan egységeknek.
Didaktikai céljainknak
megfelelően válogassuk ki, csoportositsuk,
kombináljuk őket. A különböző állatok össze hason litása, a meghatározott
szempontu
elemzések és osztályozások nyilván szükségessé teszik a
más-más térnö]c képek kiemelését és egymás utáni vetitését. Igy kell eljárnunk például, ha ahhoz az általánositáshoz akarjuk eljuttatni a gyermekeket,
hogy az állatok
nagy gonddal és szeretettel
nevelik kicsinyeiket.
Az egymás utön veti tett képek sora ebben az esetben: a macska
a kiscicákkal,
a kutya a kiskutyussal, a sertés a malacokkai, a tehén borjával, a ló csikajával,
a kotló csibéivel
stb. Ugyancsak változatos képsorozatot kapunk akkor is,
ha az állatok hasznát bemutatva vetitjük a különféle (állati eredetü) élelmiszereket
és ruházati cikkeket,
vagy
amikor azt akarjuk szemlélteni , hogyan táplálkoznak
s
mit esznek az állatok .
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A sorozatban vannak olyan állatok is, ame Iyek nem képezik a foglalkozások anyagát,
(pl. a ló, a juh, a szamár).
Ezeket foglakozásori
kivül is fel lehet használni,
irodalomhoz is, de ha az óvoda környezetében
él egyik vagy
másik állat, akkor az foglalkozáson is feldolgozható.
A fentiekben felsorolt példákkal azt is szeretnénk érzékeltetni,
hogy e dlcpozltlv-sorczcttcl
a gyermek sokirányu fejlesztését kivánjuk el8segiteni.
Az uj program célkitUzéseinek
valóra váltásához sok ötletre, a gyermekek aktivitását kiváltó és fenntartó sokféle eszközre van szUkség. Ezek egyike lehet ez az érdekes, szines diapozitiv-sorozat.
Igazán hatásos eszközzé
azonban csak akkor válik, ha másféle eszközökkel és
módszeres eljárásokkal egyUtt alkalmazzuk.
Nem volna
célszerU csak diafi Imekalkalmazásával
o gyermekeket
egyoldalu,
passziv szemlélődésre nevelni. Hangsulyozzuk, hogy e diaképekke I - bármennyire vonzóak és életszerUek is <nem a valóság eleven szemléletét , a közvetlen tapasztalatszerzést
kivánjuk helyettesiteni
(kivéve az
olyan eseteket , amikor a gyermek nem juthat az ábrázo It állatok köze lébe), hanem elsősorban a már közvetlenül érzékelt valóság ismételt megközelitését,
a képi
ábrázo lássa I az em lékképek , tapaszta latok fe lidézését ,
ujra átélését,
tömöritését,
uj szempontok szerinti elrendezését, a kritikus megfigyelés és elemzés, a látó-,
gondblkodó- és kifejez6'képesség fej lesztést kivánjuk
szolgálni.
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A ló és a szamór. A tehén.
(A ház körUI élő óllatok .11.)
A ló és a szamár
A gyermekek számára rokonszérives- állat a ló, különösen
a játékosan futkározó-nyeritő,
kecses formáju kiscsikó. A
témáról készült képek az állatokról kialakitandó
képzeteket
gazdagitják.
Az állatok 'egymással való összehasonlitósóra
is lehetőséget nyujtanak.
Néhóny képpel jól szemléltethetjUk az embernek és az állatnak a munkában kialakult kapcsolatát.
A vógtató ménesről, a lovas versenyről készült
képek pedig - életszerUségUkkel és dinamikus hatásukkal megmozgatják a gyermek fantáziáját,
s a hozzájuk fUzött
történetekkel
kiegészitve,
uj szinekkel gazdagítják
élményeit.
A képek

leirása

1. kép:

Ló akiscsikóval

2. kép:

Szopik akiscsikó
Mind a két képen egy szUrke ló pej-szinU csikajával, oldalnézetben.
Formájuk, arányaik,
testrészeik jól láthatók. Az első képen a háttér növeli az esztétikai hatást. A második képen - az
istállóban - a jászol előtt óll a ló, az anyjához
simu ló kiscsikó szopik.

3. kép:

Lóvakarás
Ugyanaz a ló, ugyanaz a kiscsikó az istállóban.
A jászol e lőtt álló fehér ló szénát eszik, amig
közben egy fiu vakarja.
Igy lesz tiszta és szép
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fényes c ló' szőre.
néznek egymásra.
4. kép:
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A fiu és a kiscsiko kedvesen

Hortobágyi ménes
Vágtató ménes. Egy esi kós,
nest. Zöld legelő, hatalmas
a karám.

lóháton tere lia métágas tér, háttérben

5. kép:

Legelő ménes
KUlönféle szinU lovak lege Inek a dus fUvU réten.
Megfigyelhető,
hogy fogukkal tépik a fUvet. A
háttérben sUrU lombu erdőrész let. Esztétikai hatásában is értékes kép.

6. kép:

Lóitatás
A· karámban pi'henő lovak mögött lóitatás látható.
A gémeskut és a hosszu itatóvályu felé mennek a
lovak. - A ló az ivóvizminőségére
nagyon kényes, csak a tiszta, szagtalan vizből iszik.

7. kép:

Sportoló, ugratás közben
Lóversenyen igen érdekes testhelyzetben
figyelhetik meg a gyermekek az Ugyes lovot . Az ckoddly
is jól látható.

8. kép:

Ekét huzó ·Ió
Kopár tájat, messze kiterjedő határt ábrázol a
kép. A "kemény"
talajon lóval szántanak.
Ember
és ló megfeszUI. Igy volt régen. Nehéz volt a
szántás az állatnak is, az embernek is. Ma már
legi nköbb traktorra I szántanak.

9. kép:

Szénásszekeret ... huzó lovak
Két szUrke ló jól megrakott szénösszekeret
Me IlettUk egy pe j csi kó poroszká 1.

: huz.

10. kép:

Embereket szállit a kocsi
Kocsi e lé fogott, szépen fe Iszerszámozott lovak.
Az országuton haladó kocsin ci kocsis és három
utas. Az országut szép fUves tájat szel áto A
8-9-10. kép a lovat az ember szo Igá latában mutatja be.

11. kép:

A szamár
A gyerekek kedvencét oldalnézetben,
(feje szem-v.
ben a nézSvel) ábrázolja a kép. Alakja, testrészei , nagy fUlei, erősen domborodó hasa, bojtos
farka jól látható. A háttérben bokrok, mezd, Van-e olyan szép, mint a ló?

12. kép:

Csacsi fogat
A terményraktár e IStt kétkerekU kocsi, hosszu rudak közé fogott két szamárral. A kocsin néhány
zsák, a zsákok tetején az apa óvodás kisfiával.
Bizonyára ennivalót visznek haza a csirkéknek,
malacoknak.
A tehén

A téma jelent&s helyet foglal el az óvodai környezetismeretben . Sok szempontu bemutatását indokolttá és szUkségessé teszi az a körUlmény, hogy a gyermek mindennapi táplálkozásában és fejlSdésében igen fontos szerepe van a .tej-
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nek és a tejtermékeknek.
E témóról készült képek talón
a legkönnyebben mepköze lltheré módon és a legszemléletesebben nyujtanak betekintést a gyermeknek a korszerU,
nagyUzemi óllattenyésztésbe
(pl. legeltetés,
etetés, itatós, gépi fejés stb.). Kiegészitve ezeket a tehénból szőr-mazó néhóny béröru (cipő, tóska) bemutatósóval,
elégséges anyagot adunk az óvodósoknak a tehén
hasznónak
a szemléltetésére
is.
A képek
13. kép:

leirósa

Tehenek az istóllóban
Istóllóban néhóny vörösestarka
tehén
Az egyik o Ida Inézetben a takarmónnya
kott jószol el&tt. A mósik a szalmón
Mindkét állatnak jól látható a szarva
tejtől duzzadó f8gye.

lótható.
I mégrafekszik.
és a

14. kép:

Szopik a kisborju
Egy tarka tehén oldalnézetben,
tarka kisborjával. A kisborju szopik. Testrészeik,
arányaik, eltérő és egyez& vonásaik jól megfigyeJhet6'k. A kép jól érzékelteti
a kis állat táplálkozási módját.

15. kép:

Borjak a kifutóban
Kép a nagyUzemi borjuneve lésról • A bocikat
elkulönitik az anyjuktól.
Nem sokáig szopnak,
hanem a kifejt tejjel itatják 6'ket. Igen gyorsan fejl&dnek. Kedves kis állatok.
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16. kép:

A bika
A csorda előterében,
szembenézetben
egy szép
bika. Feje, szarva, vad tekintete,
erős izmai
jól megfigyelhet61<. Nagyobb, erősebb á tehénnél. A háttérben borjak és ökrök.

17. kép:

Tehenek az istállóban
KorszerU nagyüzemi tehénistá Iló. Vi lágos ablakok, tiszta, széles előtér, betonból készült
hosszu jászol (egyben önitató) előtt tehenek sora.

18. 19. kép:

20. kép:

21. kép:

Tehenek a legelőn
Az egyik képen &szies, a másikon tavaszi as táj.
Mind a két képen legelésző tehenek láthatók,
kulönböző nagyságban és szinben, különféle
testhelyzetekben.
Az eltérő és közös jegyek megfigyeltetésére
igen alkalmas kép. (A 18. sz. képen
egy kecskét is találunk 1)
Tehén itatás
Ez is a nagyüzemi állattenyésztésből
a gémeskut hosszu vályujához terelt,
itatásra váró teheneket ábrázolja.

vett kép:
álldogáló,

Gépi fejés
nagyüzemi tehenészetből
vett je Ilemző kép.
Az állatgondozó
a tehén tőgyére illeszti a fejőkelyhet, a tej zárt edénybe (fejősajtárba)
ömlik.
A gépi berendezés előnye a ti sztaság és a gazdaságosabb tejhozam (több tej).

A
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22. kép:

Tejtermékek
Egy tálcán tejet, vajat, turót, sajtféléket
láthatunk. A ncpontc asztalra kerülő, létfontosságu élelmiszereket
ismerhetik fel a gyermekek.
Mindez a tehéntől származik!

23. kép:

Mit reggelizzünk?
Két óvodás koru kislány reggelizik,
esztétikai
hatást keltő környezetben,
szépen megteritett
asztal me Ilett. Mögöttük dusan zölde Ilő növények. A gyerekek jóizüen fogyosztják a tejet,
a kakaót, a vajas kenyeret.
Nagycsoportosok
lehetnek. Talán gondolnak azokra is, akiknek
munkája e finom éte lekhez juttatta ó'ket!

24.

Mi készül a tehén bőréből?
Az iskolából hazafelé induló kislányok, amint
tehénbőrből készült táskájukat a hátukra csatolják.

kép:

25. kép:
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Vásárlás a cipőüzletben
Egy kislányacipőboltban
. Széken ülve felhuzzc uj cipőjét. A háttérben cipőpolcok sora. A
kislány előtt édesanyja,
bártáskával a kezében.

I
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